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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Ontgronden

Er wordt veel moeite gedaan om overblijfe1en van de natuur, zoals bijvoorbeeld
heidevelden en heiscbrale graslanden, zorgvuldig te bewaren, maar ondanks alle moeite
hebben deze gebieden tôch te lijden onder de grote invloeden van de omgevingen (Van
Diggelen et a!., 1997), zoals bijvoorbeeld verdroging of verzuring. Inmiddels is er bet idee
ontstaan om de natuur met alleen te beschermen, maar ook nieuwe kansen te creëren
(Natuurbeleidsplan, 1990). Hierbij is bet niet ongebruikelijk dat voormalige landbouwgronden
worden aangewezen als natuurontwikkelingsgebied. Voor de concretisering van deze
natuurontwikkeling zijn later bepaalde ecosystemen in Nederland onderscheiden,
natuurdoeltypen. Er zijn 132 verschillend natuurdoeltypen voor Nederland. Bij deze
natuurdoeltypen horen bepaalde doelsoorten, soorten die kenmerkend zijn voor het gekozen
natuurdoeltype, deze soorten zijn geselecteerd aan de hand van:
• Het I - cnterium: internationaal gezien heeft Nederland een grote verantwoordeijkheid

voor beboud van de soort op grond van de mondiale verspreiding;
• Het T - criterium: de soort vertoont in Nederland een dalende trend;
• Het Z - criterium: de soort is in Nederland zeldzaam.
(Ecosystemen in Nederland, 1995)

Voorwaarde voor de vestiging van deze doelsoorten is in de meeste gevallen een oligotrofe tot
mesotrofe omgeving (Van Diggelen et a!., 1997). Met andere woorden, de bodem mag met te
rijk aan nutriënten zijn. Als bet gaat om voormalige landbouwgrond, dan kan dat een probleem
zijn, omdat deze gronden vaak nutrintenrijk zijn vanwege bemesting. Dit houdt in dat bij
natuurontwlkkeling op zulke gronden de bodem verarmd moet worden (Van Diggelen et a!.,
1997). Dit zou bereikt kunnen worden door verschillende maatregelen:
• plaggen of ontgronden;
• oogsten zonder gebruik van mest;
• mengen van de bodem met strooisel van Molinia;
• vematten.

Het elk jaar oogsten zonder gebruik van mest is succesvol gebleken in Engeland, maar
vanwege de enorme hoeveelheid fosfor die in Nederland in de bodem zit, zal het hier
waarschijnlijk meerdere decennia duren voor bet fosforgehalte op een acceptabel niveau zit
(Aerts et a!., 1995). Het mengen van de bodem met strooisel van Molinia reduceert de
stikstofbeschlkbaarbeid tot slechts 20% van de waarde in de controle (Aerts et a!., 1995).
Vernatten is een methode die wordt toegepast waar het natte schraallanden betreft. Deze
worden sterk bedreigd, onder andere door verdroging en verzuring. Door verdroging, vaak
door drainage, daalt de grondwaterstand in de schraallanden. Hierdoor neemt de mineralisatie
van organische stof en de beschikbaarheid van nutriënten toe. Vematten zou bier misschien een
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mogelijkbeid kunnen zijn om de bodem te verarmen (Bakker et aL, 1996; Dijkgraaf et a!.,
1993).

Het plaggen en ontgronden zijn de methoden die in dit onderzoek belicht zullen worden.
Hierbij worden de overtoffige nutrinten verwijderd (Bakker et a!., 1996) op een wel zeer
directe manier, namelijk door de grond waarin bet teveel aan nutrinten zit, af te graven en af
te voeren. Hierin zijn twee variaties mogelijk: in verwaarloosde natuurgebieden wordt soms de
bovenste 10 centimeter weggehaald om dit doel te bereiken, dit heet plaggen. Op voormalige
landbouwgronden zou er dan nog steeds een voedsehijke bodem achter blijven, omdat de
invloed van vroegere bemesting meestal enkele decimeters diep gaat. In deze gevallen wordt
meer dan 10 centimeter grond verwijderd, soms zelfs de gehele bouwvoor. Dit wordt
ontgronding genoemd (Klooker eta!., 1995).

Bij het verarmen van de grond is het tevens belangrijk dat andere ictoren in de
uitgangssituatie geoptimaliseerd worden (Klooker et a!., 1995). Behalve de nutrintenstatus
zijn de volgende factoren van belang:
• de hydrologische condities;
• zaadvoorraad op verschillende dieptes in de bodem.
De zaadvoorraad is in dit onderzoek erg belangrijk, want áls de dispersiemogelijkheden
beperkt zijn (Strykstra en Bekker, 1997; Van Diggelen et a!., 1997), is de kans dat de
doelvegetatie opkomt veel geringer zónder een zaadvoorraad dan met een zaadvoorraad,
ongeacht de abiotische omstandigheden. Er is a! veel onderzoek gedaan naar de zaadvoorraad
(Bakker et a!., 1996; Bekker et a!., 1997) en de vraag is flu of er levenskrachtige zaden van de
doelsoorten in de zaadvoorraad zitten. Hiervoor kan het belangrijk zijn om te weten wat de
levensduur is van de zaden van de doelsoorten.

Naast het verarmen van de bodem kunnen er ook andere redenen zijn om te ontgronden, zoals
bijvoorbeeld bet herstellen van een kwelsituatie (IJzerman, 1995). Het blijkt moeilijk te zijn om
exacte voorspellingen te doen over bet resultaat van ontgrondingen (IJzerman, 1995). Het zou
misschien helpen als de doelstellingen duidelijker geformuleerd waren. Ook verder onderzoek
naar bet effect van ontgronden zou kunnen helpen om betere voorspellingen te kunnen doen.
Er is a! enige ervarrng opgedaan met ontgronden, maar deze is niet altijd goed gedocumenteerd
en nauwelijks begeleid door systematiscbe (monitorings-) onderzoek (Klooker eta!., 1995).

Onderzoek toont aan dat het creëren van een mesotrofe en Iof oligotrofe uitgangssituatie
mogelijk is, maar dat dit nog geen garantie geeft voor een korte termijn vestiging van de
doelgemeenschap (Van Diggelen et aL, 1997). De langzame maar zekere toename van soorten
die karakteristiek zijn voor laagproductieve systemen suggereren dat de doel-
plantengemeenschappen opnieuw zouden kunnen verschijnen op de lange termijn.
Tegelijkertijd neemt de bedekking en de productiviteit toe en dit proces vermindert bet aantal
bescbikbare regeneratieplaatsen aanzienlijk. Bovendien is bet zelfs mogelijk dat de doelsoorten
die nu aanwezig zijn, weggeconcurreerd zullen worden door snel groeiende productieve met-
doelsoorten (Van Diggelen et a!., 1997). Dit geeft aan dat lange termijn monitoring
noodzakelijk is om de effecten van bet ontgronden voor bet herstel van terreinen te evalueren.
Bovendien is bet raath'.am om te weten of er na bet "grote graafwerk" ook nog extra
maatregelen moeten volgen om de vestiging van de doelsoorten te bevorderen (Strykstra &
Bekker, 1997).
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Uit een onderzoek dat is gedaan naar ontgronden (Klooker et a!., 1998) is gebleken, dat het
slechts verwijderen van de toplaag weinig resultaat oplevert. Er blijven nog teveel nutriënten in
de bodem zitten. Het gehalte aan stikstofneemt al snel af, maar de fosfor is moeilijker, deze zit
dieper in de bodem. Ook bleek uit dit onderzoek, dat de bodemzaadvoorraad soms niet meer
toereikend is voor natuurontwikkeling en dat de doelsoorten dus van buitenaf in het terrein
terecht moeten komen, bijvoorbeeld door dispersie (actief/passief) of actieve herintroductie. In
dit geval is niet alleen het ontgronde terrein zeif van belang voor natuurontwikkeling, maar ook
de omliggende terreinen kunnen van belang zijn in verband met de dispersie (Prins et a!.,
1998).

1.2 De zaadvoorraad

De levensduur van de zaden in de
bodem is niet altijd goed bekend, daarom

_______

wordt vaak een indeling in drie categorien
toegepast (Thompson et a!., 1997).
A. Transient. Soorten, waarvan de zaden

niet langer dan één jaar in de bodem
blijven zitten; alleen in de bovenste
grondlaag, slechts na de zaadregen.

B. Short-term persistent. Soorten, waarvan
de zaden langer dan één maar minder
dan vijfjaar in de bodem blijven zitten;
de meeste in de bovenste bodemlaag,
weinig in de onderste bodemlaag.

C. Long-term persistent. Soorten, waarvan
de zaden langer dan vijf jaar in de
bodem blijven zitten de meeste zaden
het gehele jaar door in de bovenste
grondlaag, bovendien veel het gehele
jaar door in de onderste grondlaag.

Figuur 1. VIer typen bodemzaadvoorraad (Poschlod &
Jackel, 1993), gedefinleerd aan de hand van
seizoensdynamiek van de zaadregen in bovenste en
dIepere grondlagen. Voor een meer gedetailleerde
beschrzjving, zie tekit

de nutriëntenarme (dod-) soorten laag blijven (Bekker et a!., 1997). Het is gebleken dat
regeneratie van natuurgebieden niet altijd mogelijk is op basis van de bodemzaadvoorraad en
dat het behoud van bestaande, soortenrijke graslanden een hoge prioriteit heeft (Bekker et a!.,
1997). Ook blijkt dat bet wel 20 jaar kan duren voordat er nutrintenarme soorten verschijnen
op gronden die lang zijn gebrulkt als landbouwgrond (Bekker et a!., 1997). Dc invloed die de
verandering van landgebrulk heeft op de vegetatie is anders dan de invloed die de verandering
heeft op de bodemzaadvoorraad (Bekker et a!., 1997). Dc samenstelling van de vegetatie geeft
dus geen indicatie over de zaadvoorraad. De laatste moet dus apart worden bemonsterd.
Drainage van de grond heeft nadelige invloed op de levensduur van de zaden: natte
opslagcondities zouden de levensduur van de zaden verlengen, terwijl een hoge zuurstofgraad
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De zaadvoorraad blijkt vaak gedomineerd te
worden door soorten van middelmatige
nutriëntencondities. Deze soorten zullen
kort na het ontgronden het hele terrein
overheersen en zo zal de vestigingskans van
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in de bodem, geinduceerd door frequente droge perioden, de levensduur van de zaden
drastisch verkort (Cavers & Benoit, 1989). Restauratie van soortenrijke graslanden kan met
athankelijk zijn van een hoog gebalte van rekrutering van de bodemzaadvoorraad voor wat
betreft de soorten die uit de bodemzaadvoorraad zijn verdwenen (Bekker et aL, 1997).

1.3 De vestiging van doelsoorten

Als de bodem succesvol verarmd is, zijn er verscbillende mogelijkheden om de doelsoorten
in het gewenste gebied te krijgen:
• natuurlijke kolonisatie, door vegetaties in de buurt van het doelgebied. Een probleem

hierbij is dat de dispersie (van de doelsoorten) meestal met adequaat is (Aerts et a!.,
1995; Strykstra & Bekker, 1997; Prins eta!., 1998);

• grote herbivoren laten grazen in het gebied om het terrein heen en in het terrein ze1f
• actiefsoorten introduceren.

1.4 De doelstelling van bet onderzoek

Dit onderzoek richt zich op de provincie Drenthe en het doel is een overzicht te maken van
alle terreinen in de provincie die geplagd of ontgrond zijn en met name hoe de ontwikkeling
van deze terreinen is geweest. Aan de hand van dit onderzoek in Drenthe kan gekeken worden
hoe men een dergelijk onderzoek landeijk kan gaan houden.

De deelvragen die hierbij aan de orde komen zijn:
• Wat zijn de doelstellingen vóôr het plaggen /ontgronden?
• Was de uitgangssituatie optimaal?

- Is er onderzoek gedaan naar de zaadvoorraad vóór bet plaggen /ontgronden?
- Zijn er gegevens bekend over de hydrologische situatie vóór het plaggen /ontgronden?

• Is er onderzoek gedaan naar de dispersiemogelijkheden voor bet plaggen /ontgronden?
• Komen doelsoorten op na het plaggen /ontgronden?
• Kunnen deze doelsoorten zich vestigen, dat wil zeggen, kunnen ze zich enkele jaren

handhaven en reproduceren?
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Hoofdstuk 2

Methode

Om tot een overzicht te komen van het aantal geplagde en /of ontgronde terreinen en de
opkomst van doelsoorten is een overzicht gemaakt van de verschillende projecten in Drenthe.
Er is een lijst beschikbaar met doelsoorten voor natuurontwikkeling op minerale gronden
(Klooker et a!., 1995; 1996. Zie Bijiage 1). Deze doelsoorten zijn afge!eid van de doeltypen
heide en heischrale graslanden op vochtige tot droge bodem. Aangenomen dat
natuurontwlkkeling (en in dit geval dus de ontgronding) in Drenthe voomamelijk plaatsvindt
op zandgronden, is deze lijst gebruikt bij dit onderzoek. Waar ontgrond is op andere gronden
dan zandgronden, is er gekeken in bet Handboek natuurdoeltypen in Nederland, waarin per
natuurdoeltype enkele doelsoorten genoemd worden.

Aangezien de betreffende gegevens over de terreinen bekend zijn bij de terreinbeherende
instanties, en het in dit korte onderzoek met de bedoeling was om alle geplagde en ontgronde
terreinen zeif te inventariseren, is er een vragenlijst opgesteld en voorgehouden aan de
terreinbeherende instanties, in Drenthe: het Staatsbosbeheer, de Vereniging
Natuurmonumenten en Stichting Het Drentse Landschap.

In eerste instantie is geprobeerd de betrokken instanties telefonisch te benaderen om
vervolgens een afspraak te kunnen maken voor een interview. Dit plan is enigszins gewijzigd,
omdat alle partijen zeer moeilijk telefonisch te bereiken waren en bovendien zeer druk bezet
waren. Om die reden is de Vereniging Natuurmonumenten een brief met de vragenlijst
toegestuurd en deze heeft toegezegd schrifielijk te zullen antwoorden. Staatsbosbeheer had het
ook erg druk en heeft rapporten verstrekt van de ontgronde terreinen, waarna aan de hand van
literatuurstudie sommige van de vragen van de vragenlijst beantwoord konden worden. De
medewerkers van Stichting Het Drentse Landschap zijn weliswaar ook druk bezet, maar
konden we! tijd vrijmaken voor een interview. Dc uitkomsten van de interviews /verstuurde
vragenlijst Iliteratuurstudie zijn verwerkt in de resultaten in hoofdstuk 3.

Verder is er literatuurstudie gedaan naar ontgrondrng, bodemzaadvoorraad, dispersie,
natuurontwikkeling, natuurdoeltypen, doelsoorten en hydrologie.

Na het houden van de interviews met de terreinbeherende instanties zijn de terreinen bezocht
om te zien hoe de bedekking van de vegetatie in 1998 was en wat de vijf meest dominante
soorten per terrein zijn.

Hieronder volgt de vragenlijst zoals deze is voorgelegd aan de terreinbeherende instanties.
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Vragen lijst

• Welke terreinen zijn ontgrond? Ook de kleineren zijn van belang. (De namen van de
terreinen, de oppervlaktes en de ligging.)

• Wat waren de condities van bet terrein vôór het plaggen /ontgronden?
• Bodemtype (zand, veen, klei)
- Hydrologie (infiltratie /kwel)

• Is bet terrein landbouwkundig gebruikt?
- Zo ja, sinds wanneer en hoe intensiefwerd bet gebruikt?
- Zo ja, was het grasland /bouwland en hoe werd het bemest?

• Hoe was bet beheer vóór de maatregel? (Werd er begraasd, gemaaid, niets gedaan of werd
er nog jets anders gedaan?)

• Is er bekend wat bet type vegetatie was vóór de ontginning /intensivering?

• Is er vóór de maatregel gemonitored?
- Zo ja, wat was het type vegetatie vóór de maatregel?

• Is er vóór de maatregel onderzoek gedaan naar de zaadbank en de hydrologische condities?

• Wanneer werd de maatregel uitgevoerd? (jaar, maand)
• Op welke wijze is er geplagd /ontgrond?
• Tot welke diepte is er geplagd /ontgrond?
• Wat is er met de afgegraven grond gebeurd?

• Wat was de doelstelling per terrein?
• Welke vegetatie /doelsoorten wordt (worden) nagestreefd (natuurdoeltype)?

• Wat is het beheer na de maatregel? (grazen /maaien /niets doen Ioverig)
• Wat is de kortste afstand (hemelsbreed) tot bet vegetatie-doeltype?
• Wat is de afstand tot de dichtstbijzijnde zaadbron van afzonderlijke doelsoorten buiten het

ontgronde terrein?
• Wat zijn de verbindingsmogelijkheden met terreinen met bet doeltype? (Beesten, water,

maaimachines, of andere (menselijke) methoden?)

• Welke bijzondere plantensoorten zijn in het terrein teruggekeerd na de maatregel?
• Wanneer waren deze soorten voor bet laatst gezien op bet terrein?
• Hoeveel komen ze voor, vóór en na de maatregel?
• Hebben ze zich daadwerkelijk gevestigd (hoelang bandhaven ze zich, vindt reproductie

plaats)?
• Wat is de huidige, totale bedekking?
• Wat zijn de vijfmeest voorkomende (dominante) soorten?

• Is het doe! bereikt?
- Zo niet, is er nog een goed vooruitzicht dat dit za! gaan gebeuren?

• Is er een reden om bet streefbeeld bij te stellen?
• Hoe wordt er gedacht over herintroductie (in de vorm van ingebracht hooi, zaad of

planten) om bet doe! te bereiken als niets anders lijkt te voldoen?
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Hoofdstuk 3

Resultaten

De resultaten, de gegevens per geplagd /ontgrond terrein in Drenthe, zijn in dit hoofdstuk
weergegeven. Het gaat in totaal om 11 terreinen, waarbij de terreinen gegroepeerd zijn aan de
hand van de beherende instanties.

3.1 Stichting Het Drentse Landschap

Stichting Het Drentse Landschap heeft een vijftal gebieden ontgrond. Drie hiervan kunnen
vrij nauwkeurig beschreven worden, de overige twee zijn in de winter van 1997 /vooi:jaar 1998
gereed gekomen, dus daar kan nog niet veel over gezegd worden. De trend bij Stichting Het
Drents Landschap, is dat men de gebieden waar men kansen voor ziet aankoopt en zo spoedig
mogelijk gaat ontgronden. Het gaat dus niet om bijvoorbeeld verwaar!oosde natuurgebieden.
Hierdoor is er vaak niet gemonitored vóór de maatregel, omdat er vóór de maatregel nog
Iandbouwgewassen op het land stonden. Een nadeel hiervan voor het onderzoek, is dat er niet
een direct verschil te noemen is van de vegetatie vôôr en nâ het ontgronden, maar we mogen
aannemen, dat dit verschil we! bestaat. De due terreinen die al jets langer ontgrond zijn, zijn:
• Hondstong bij Yde;
• Landgoed De Vossenberg bij Wijster;
• Scharreveld bij Westerbork.

De gebieden die zeer recent ontgrond zijn en waar dus nog niet uitgebreid op ingegaan kan
worden, zijn:
• Takkenhoogte bij Zuidwo!de;
• Nuilerveld bij Pesse.

Hieronder zal per terrein een beschrjjving volgen (alle gegevens waar geen bronvermelding
bij staat, zijn verkregen uit het interview met een vertegenwoordiger van de Stichting Het
Drentse Landschap op 14 mei 1998).

12



Ontgronden, een middel bij natuurontwikkeling?

3.1.1 De Hondstong

De Hondstong is een gebied in de nabije -
omgeving van Yde, aan bet beekje de
Runsloot. Dit beekje is over een aftand van
circa 500 meter met gekanaliseerd en is
hiermee éën van de Iaatste meanderende
beekjes van Drenthe. Het beekdal is zeer
besloten door de houtwallen, de
zandweggetjes en de hakhoutbosjes
(Stichting 'Het Drentse Landschap', 1996).
Het gebied dat in eigendom en beheer van de
Stichting Het Drentse Landschap is, beslaat
ongeveer 51 hectare (Stichtung 'Het Drentse
Landscbap', 1996).

Het deel dat ontgrond is, beslaat ongeveer
negen hectare verdeeld in drie percelen,
onderling miii of meer gescheiden door
heggen met doorgangen. Het gebied werd
gebruikt als bouwland tot de aankoop door
Het Drentse Landschap begin jaren negentig.
Het is niet precies bekend suds wanneer het
gebied landbouwkundig gebruikt werd, maar
'rond 1950 is de uitgestrekte heide
verdwenen en zijn de houtwallen plaatseijk

opgeruimd' (Stichting 'Het Drentse
Figuur 2. De Hondsiong, perceel 1.

Landscbap', 1996). Er werd op het moment
van de aankoop maYs verbouwd en er werd vrij zwaar bemest. In de periode dat de Stichting
Het Drentse Landscbap het gebied al aangekocht had, maar de vergunningen voor bet afgraven
nog niet rond waren is er graan verbouwd.

Het is een zandgrond met venige lagen op de lagergelegen gedeelten. Het is een
kwelgebied, maar het wordt verstoord door een ontwateringsloot, die bet kwelwater wegtrekt
voor dit bet beekdak berelkt.

De vegetatie voor de ontginning was heide, met daarun voorkomend vele soorten die nu op
de lijst met doelsoorten voor natuurontwikkeling op minerale gronden (Bijiage 1) staan, zoals
onder andere strulkhei, dopbei, ronde zonnedauw, gagel, veenbes, ogentroost, tormentil,
blauwe knoop en pijpestrootje. Maar ook andere soorten, zoals bijvoorbeeld de
klokjesgentiaan kwamen in bet terrein voor.

Na bet verkrijgen van de nodige vergunningen, werd in de nazomer van 1995 negen
hectare ontgrond. Er zijn voor bet graven grondboringen gedaan om te achterhalen hoe diep de
bouwvoor was en hoe diep. men dus zou moeten graven. Er is geen onderzoek gedaan naar de
bodemzaadvoorraad en de hydrologiscbe condities. Het afraven is gebeurd tot een diepte van
30 — 40 centimeter, afhankeijk van de dlkte van de bouwvoor. Na bet verwijderen van de
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bemeste grond is er reif aangebracht in bet terrein, zoals men vermoedt dat het voor de
ontginning ook is geweest. De afgegraven grond is zoveel mogelijk afgevoerd en de grond die
nog niet afgevoerd is, ligt in depot aan de rand van het terrein.

Het doel van bet
afgraven is: een
scbrale
graslandvegetatie
terugkrijgen. In het
'Handboek
natuurdoeltypen in
Nederland' (1995)
wordt dit genoemd:
bz-3.7: hogere
zandgronden,
vochtig
schraalgrasland.
Hierbij behoren
onder andere
blauwgraslanden en
dotterbloemhooiland
en. Het beheer kan Figuur 3. De Hondsiong, perceel 2.

bestaan uit maaien
of begrazen en plaggen of afgraven is mogelijk als herstelbeheer (Handboek natuurdoeltypen in
Nederland, 1995).

Na het afgraven wordt er gemaaid waar mogehjk (eenmaal per jaar) en verder is er sprake van
integrale begrazing, dit houdt in, dat bet gedeelte dat ontgrond is begraasd wordt door dieren
die tegelijkertijd ook kunnen grazen op andere stukken grond.

Het dichtstbijzijnde
vegetatie-doeltype
(zaadbron) ligt op
100-500 meter
(aThankelijk van de
plaats in bet terrein)
van bet ontgronde
terrein, verderop
langs de beek. De
verbinding met deze
terreinen wordt
gevormd door
integrale begrazing.

Stichting Het
Drentse Landschap
is redeijk tevreden
over de
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vooruitzichten van het terrein er is eenmaal een vegetatieopname gemaakt in 1996 en die
toonde aan dat het terrein inderdaad verschraalt, hieronder zijn de doelsoorten (zie Bijlage 1)
genoteerd die tijdens de opname in 1996 zijn waargenomen:

Perceel 2:
• Achillea millefolium (Gewoon Duizendblad) zeer zeldzaam
• Carex ovalis (Hazezegge) slechts enkele exemplaren
• Juncus bulbosus (Knoirus) zeer zeldzaam
• Leontodon autumnalis (Vertakte Leeuwetand) zeer zeldzaam
• Lythrum portula (Waterpostelein) plaatselijk nog niet schaars
• Myosotis laxa (Zomp vergeet-mij-nietje) zeer zeldzaam
• Ranunculusfiammula (Egelboterbloem) zeer zeldzaam
• Rumex acetosa (Veldzuring) plaatselijk zeldzaam
• Rumex acetosella (Schapezuring) zeldzaam

Perceel 3:
• Achillea millefoliwn (Gewoon Duizendblad) zeer zeldzaam
• Carex hirta (Ruige Zegge) zeer zeldzaam
• Carex ovalis (Hazezegge) zeldzaam
• Leontodon autumnalis (Vertakte Leeuwetand) zeer zeldzaam
• Potentilla erecla (Tormentil) zeer zeldzaam
• Ranunculusfiammula (Egelboterbloem) zeldzaam, plaatselijk nog niet schaars
• Rumex acetosa (Veldzuring) zeldzaam
• Rumex acerosella (Schapezuring) slechts enkele exemplaren

Anno 1998 werden alle drie de percelen bekeken:

Perceel I:
• Bedekking gemiddeld 20%
• De vijfdominante soorten: I. Rumex acetosella (Schapezuring)

2. Rumex acetosa (Veldzuring)
3. Juncus effusus (Pitrus)
4. Trfolium repens (Witte Kiaver)
5. Agrosris capillaris (Gewoon Struisgras)

Perceel 2:
• Bedekking gemiddeld 50%
• De vijfdominante soorten: 1. Juncus effusus (Pitrus)

2. Holcus lanatus (Echte Wilbol)
3. Trfolium repens (Witte Kiaver)
4. Festuca rubra (Rood Zwenkgras)
5. Loliumperenne (Engels Raaigras)

Perceel 3:
• Bedekking gemiddeld 50%
• De vijfdominante soorten: 1. Trfolium repens (Witte Kiaver)

2. Juncus effusus (Pitrus)
3. Agrostis capillaris (Gewoon Struisgras)
4. Holcus lanatus (Echte Witbol)
5. Lotus corniculatus (Gewone Rolkiaver)
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3.1.2 Laudgoed de Vossenberg

Het Landgoed de Vossenberg ligt —

ongeveer twee kilometer ten oosten van
Wijster. Het wordt getypeerd als een jong
heideontginningslandgoed. In bet begin van
deze eeuw (rond 1920) werd de heide rond
het landhuis Vossenberg in een hoog tempo
ontgonnen voor de landbouw of beplant met
naaldbos (Stichting 'Het Drentse
Landschap', 1996). In 1974 is een groot dee!
van het terrein aangekocht door de Stichting
Het Drentse Landschap. Het gebied dat in
eigendom en beheer is van de Stichting Het
Drentse Landschap, beslaat ongeveer 360
hectare (Stichting 'Het Drentse Landschap',
1996).

Er zijn op bet landgoed drie terreinen
ontgrond, nameijk een terrein dat centraal in
het Iandgoed ligt, dit terrein is ongeveer 9
hectare groot. En twee terreinen die langs de
Zuidelijke Sint Nildaasbeek ligt (de
'Eekmaten'), deze terreinen zijn elk
ongeveer 8 hectare groot. Het centrale dee!
werd gebrulkt als bouwland, bet werd dus
intensief gebruikt en zwaar bemest. De
gedeelten langs de beck waren grasland of er
werden voor de nodige afwisseling eens Figuur5. Landgoed de Vossenberg, perceel I

aardappelen verbouwd. Dit gedeelte werd
dus ook we! gebruikt voor de landbouw, maar minder intensief en bet is ook minder bemest.

Het centrale gedeelte bestaat uit zandgrond met a! vrij hoog in de bodem leemlagen, bet
gedeelte langs de beck bestaat uit zand met beekleem en een vemge laag. Er is in bet verleden
veel geploegd en geegaliseerd, dus alle verscbillende bodemlagen zijn behoorlijk met ellcaar
vermengd. Het centrale gedeelte is behoorlijk droog, mede door een alvoerleiding, die bet
water aan de bodem onttrekt. Deze is gedempt voordat bet gebied ontgrond werd. Dc
gedeelten langs de beck zijn kwelgebieden.

Voor de ontginning bestond bet gebied uit cultuurgrond, dit was dan heide op bet centrale,
drogere dee! en grasland op de gedeelten langs de beck.

In de zomer van 1994 is bet centrale gedeelte afgegraven, de gedeelten langs de beck zijn
afgegraven vanaf 1996 en bet is voltooid in bet voorjaar van 1998. Er is geen onderzoek
gedaan naar de bodemzaadvoorraad en de hydrologiscbe condities, we! zijn er voor bet
afgraven grondboringen gedaan om onder andere te bepalen hoe diep de bouwvoor was. Er is
afgegraven tot een diepte van 20-30 centimeter athankeijk van de diepte van de bouwvoor. Na
bet verwijderen van de bouwvoor is er relief aangebracht in bet terrein, zoals men vermoedt

16



Ontgronden, een middel bij natuurontwikkeling?

dat bet geweest is voorde ontginning. Dc afgegraven grond is algevoerd, behalve bij het laatste
terrein dat ontgrond is, bij dat terrein ligt de grond nog te wachten om afgevoerd te worden.

Het doe! van bet afgraven is voor bet centrale gedeelte: een schrale graslandvegetatie,
openheid, integrale begrazing en heide. Het doel van het afgraven voor de gedeelten langs de
beck is: kwelminnende vegetatie, schrale graslandvegetatie en beide. Voor schrale
graslandvegetaties geldt net als bij het gebied de Hondstong bet natuurdoeltype hz-3.7: hogere
zandgronden, vocbtig scbraalgrasland. Kenmerkend hiervoor zijn bijvoorbeeld
blauwgraslanden en dotterbloemhooilanden. Voor de schrale graslandvegetatie in het centrale
gedeelte is dat waarschijnlijk hz-3.5: hogere zandgronden. droog grasland. Droge graslanden
vormen een overgangsvorm tussen droge heide en wat intensiever gebrulkte agrariscbe
graslanden (Handboek natuurdoeltypen in Nederland, 1995). Deze heischrale graslanden
ontstaan met name als gevoig van betreding en begrazing. Als beheer wordt in het handboek
genoemd: maaien en /of lichte tot matige beweiding; plaggen c.q. afgraven is een mogelijke
herstelmaatregel; geen bemesting (Handboek natuurdoeltypen in Nederland, 1995).
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Het natuurdoeltype
voor het doe! 'heide'
is waarscbjnlijk hz-
3.10: vochtige heide
en levend hoogveen.
Het natuurdoeltype
droge heide (hz-3.9)
komt in theorie met
in aanmerking, omdat
bet bodemtype van
tevoren was
getypeerd als zand
met leem. In figuur 6
kunnen we zien, dat
in dat geval natte
heide en levend
hoogveen beter
voldoet. Vochtige
heide ligt in gebieden
met overwegend
inzijging. Dc
vegetatie wordt
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Figuur 6. Profiel van de hogere zandgronden en het potenti eel voorkomenvan
de nazuurdoehypen daarop (Handboek natuurdoeltypen in Nederlana 1995).

gekenmerkt door met name dopbeidegemeenschappen, maar ook dwergbiezen- en kleine
zeggenvegetaties kunnen p!aatseijk voorkomen (Handboek natuurdoeltypen in Nederland,
1995). Als beheer voor dit natuurdoeltype wordt aangeraden: niets doen, dan wel opsiag
verwijderen, maaien, plaggen of begrazen. Als er sprake is van kwel moet ook bet
infiltratiegebied beschermd worden (Handboek natuurdoeltypen in Neder!and, 1995).

17



Ontgronden, een middel bij natuurontwikkeling?

De gedeelten langs de beek worden eenmaal —

per jaar gemaaid en het maaisel wordt
afgevoerd. Bet centrale gedeelte wordt
integraal Schotse
Hooglanders Drentse
Landschap', gedeelte
wordt eventueel gemaaid wanneer dat nodig
is, namelijk wanneer de openheid van het
gebied in het geding komt.

Het dichtstbijzijnde vegetatie-doeltype
(zaadbron) voor bet centrale deel ligt op
ongeveer 500 meter afstand (hemelsbreed).
Voor de gedeelten langs de beek ligt er geen
vegetatie-doeltype in de nabije omgeving,
behalve enkele soorten in de slootrand. De
verbindingsmogelijkheid voor bet centrale
gedeelte is integrale begrazing. Voor de
gedeelten langs de sloot zijn er geen
verbindingsmogelijkheden, omdat bet
vegetatie-doeltype met in de omgeving
voorkomt.

Het Drentse Landschap is
het verloop van de

Er zijn in 1996
vegetatieopnamen gemaakt (zie volgende Flguur 7. Landgoed de Vossenberg, perceel 2

pagina) en die toonden aan dat bet gebied
inderdaad aan bet verschralen is, er zijn in het gebied langs de beek al koekoeksbloemen,
dotterbloemen en holpijp gesignaleerd. In bet centrale gedeelte is dopheide waargenomen. Bet
doeltype is nog niet behaald, maar het is op de goede weg, aldus de Stichting Het Drentse

Landschap.

begraasd
(Stichting

1996). Het

door
'Het

centrale

De Stichting
tevreden over
verschraling.

Figuur & Landgoed de Vossenberg perceel 3 (beek).
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In 1996 zijn door de Stichting Het Drentse Landschap de volgende doelsoorten (Bijiage 1)

gevonden:

Perceel 2:
• Achillea millefolium (Gewoon Duizendblad) zeer zeldzaam

• Carex ovalis (Hazezegge) zeldzaam

• Myosotis laxa (Zomp vergeet-mij-nietje) zeer zeldzaam

• Ranunculusfiammula (Egelboterbloem) slechts enkele exemplaren

• Rumex acetosa (Veldzuring) zeldzaam

• Rumex acetosella (Schapezuring) zeer zeldzaam

In de sloot bij perceel 2:
• Deschampsia cespitosa (Ruwe Smele) zeer zeldzaam

• Myosotis lam (Zomp vergeet-mij-nietje) zeer zeldzaam

• Ranunculusfiammula (Egelboterbloem) slechts enkele exemplaren

Perceel 3:
• Achillea millefolium (Gewoon Duizendblad) zeer zeldzaam

• Anthoxanthum odoratum (Reukgras) zeldzaam

• Carex ovalis (Ha.zezegge) zeldzaam

• Leontodon autumnalis (Vertakte Leeuwetand) zeer zeldzaam

• Potentila erecta (Tormentil) zeer zeldzaam

• Ranunculusfiammula (Egelboterbloem) slechts enkele exemplaren
plaatselijk zeer veel aanwezig

• Rumex acetosella (Schapezurmg) zeer zeldzaam

In de sloot bij perceel 3:
• Deschampsia cespitosa (Ruwe Smele) zeer zeldzaam

• Ranunculusfiammula (Egelboterbloem) slechts enkele exemplaren

Anno 1998 werden alle chic de percelen bekeken:
Perceel I (centraal):
• Bedekking gemiddeld 30%
• Dc vijfdominante soorten: 1. Juncus effusus (Pitrus)

2. Agrostis capillaris (Gewoon Struisgras)
3. Holcus lanatus (Echte Witbol)
4. Rumex acetosella (Schapezuring)
5. Poa trivialis (Ruw Beemdgras)

Perceel 2 (beck):
• Bedekking gemiddeld 10%
• Dc vijfdominante soorten: 1. Rumex acetosa (Veldzuring)

2. Cirsium arvense (Akkerdistel)
3. Poapratensis (Veldbeemdgras)
4. Agrostis capillaris (Gewoon Struisgras)
5. Fesiuca rubra (Rood Zwenkgras)

Perceel 3 (beck):
• Bedek.king gemiddeld 30%
• Dc vijfdominante soortcn: 1. Juncus effusus (Pitrus)

2. Holcus lanatus (Echte Witbol)
3. Rumex acetosa (Veldzuring)
4. Ranunculus repens (Kruipende Boterbloem)
5. Trifolium repens (Witte Kiaver)
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3.1.3 Het Scharreveki

Het Scharreveld
is een gebied in de
omgeving van
Westerbork. Net
bestaat uit vier
heiderestanten
temidden van een
modem
ontginningslandscbap.
In deze open
(heide)terreinen
bevinden zich enkele
hele mooie vennen.
Het streven van de
Stichting Het Drentse
Landschap is om ult
deze restanten weer
één aaneengesloten Figuur 9. ScharrevekL

heideveld te laten
ontstaan, door de tussenliggende landbouwgronden te verarmen (Stichting 'Het Drentse
Landschap', 1996). Van 1930 tot omstreeks 1950 werd het grootste dee! van het grote
Scharreveld ontgonnen, waarna in 1974 een grote ruilverkaveling volgde. Het gebied dat in
eigendom en beheer van de Stichting Het Drentse Landschap is, beslaat ongeveer 250 hectare
(Stichting 'Het Drentse Landschap', 1996).

Het deel dat ontgrond is, is ongeveer 20 hectare groot. Het gebied werd gebrulkt als
landbouwgrond en het werd behoorlijk intensief gebrulkt. Het diende voornamelijk als
grasland, maar soms werd het ook als bouwland gebrulkt. Het gebied is begin jaren negentig in
eigendom gekomen van de Stichting het Drentse Landschap. De eerste zes jaar dat het gebied
in eigendom was van de Stichting, heeft bet beheer bestaan uit maaien en afvoeren, maar de
grond was zo ontzettend bemest, dat bet verschralen niet echt goed wilde lukken en men
besloot te gaan afgraven.

De bodem is voornameijk zandgrond, met hier en daar een venige plek. Voor de ontginning
was het een heidevegetatie.

Er is geleidelijk afgegraven. Men is begonnen in 1996 en bet is in de winter van 1997 /1998
voltooid. Er is geen onderzoek gedaan naar de bodemzaadvoorraad en /of de hydrologische
condities. Men beeft bij bet afgraven eerst de bouwvoor verwijderd en vervolgens heeft men
met de overige grond relief in bet gebied aangebracht zoals men denkt dat bet geweest zou
moeten zijn. Er zijn sloten gedempt en zandruggen gerestaureerd. Er is aThankeijk van de
bouwvoor afgegraven tot een diepte van ongeveer 20-30 centimeter, voor bet relief is er
p!aatseijk afgegraven tot een diepte van 70-80 centimeter. De afgegraven grond is grotendeel
afgevoerd, de grond die nog niet is afgevoerd ligt zover mogelijk aan de rand van het terrein in
depot.
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Het doe! van het afgraven is: een schrale graslandvegetatie, heide en openheid. Waarschijnlijk
gaat het bier net als bij het voorgaande gebied om het natuurdoe!type bz-3.1O: vochtige heide
en levend hoogveen. Ook bier komt het natuurdoeltype droge heide (hz-3.9) in theorie niet in
aanmerking vanwege het bodemtype (zie figuur 6). Kenmerkend voor dit type heide zijn onder
andere dopheidegemeenscbappen (Handboek natuurdoeltypen in Nederland, 1995). AIs beheer
voor dit natuurdoeltype wordt aangeraden: mets doen, dan we! opsiag verwijderen, maaien,
plaggen of begrazen (Handboek natuurdoeltypen in Neder!and, 1995). Het schrale grasland za!
waarschijnlijk behoren tot het natuurdoeltype hz-3.5: droog grasland. Dit type is ook al
genoemd bij het vorige gebied, Landgoed de Vossenberg.

Op dit moment is er nog geen sprake van een soort beheer, aangezien de Iaatste afgravingen
nog maar net afgerond zijn, maar het ligt in de bedoeling integrale begrazing toe te passen door
middel van koeien.

Het vegetatie-doeltype ligt naast het afgegraven gebied, aan beide kanten. De bedoeling is dus,
dat de begrazing door de koeien ervoor gaat zorgen, dat eventue!e zaden van de doelvegetatie
in het algegraven gebied gaan komen.

Over het resultaat van deze afgraving kon de Stichting Het Drentse Landschap nog geen
uitspraken doen, omdat de afgravingen nog maar zo kort geleden afgerond zijn, maar de
kansen worden hoog ingeschat, omdat het terrein nog met zo heel lang landbouwkundig in
gebruik is geweest en omdat het afgegraven terrein tussen twee terreinen in ligt waar het
vegetatie-doeltype voorkomt.

Anno 1998 is het terrein bekeken:
• Bedekking gemiddeld 15%
• De vijfdominante soorten: 1. Juncus effusus (Pitrus)

2. Rumex acetosella (Schapezuring)
3. Rumex acetosa (Veldzuring)
4. Agrostis capillaris (Gewoon Struisgras)
5. Holcus lanatus (Echte Withol)
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3.1.4 Takkenhoogte

Het gebied
Takkenhoogte
(oppervlakte is mij

onbekend), dat zo'n 5
kilometer ten zuiden
van Zuidwolde te
vinden is, is nog maar
net afgegraven, het
graafwerk is in 1997
algerond. Het gebied
werd voorheen als
landbouwgrond
(bouwgrond)
gebruikt.

Anno 1998 is het terrein bekeken:
• Bedekking gemiddeld 20%
• De vijfdominante soorten: 1. Rumex acetosella (Schapezuring)

2. Juncus effusus (Pitrus)
3. Agrostis capillaris (Gewoon Struisgras)
4. Trfolium repens (Witte Kiaver)
5. Festuca rubra (Rood Zwenkgras)

22

Figuur 10. Takkenhoogle.



Ontgronden, een middel bij natuurontwikkeling?

3.1.5 Nuilerved

Het Nuilerveld is
een gebied even ten
noordoosten van
Pesse. Het gebied is
ongeveer 60 hectare
groot en bier is een
gedeelte van ongeveer
9 hectare afgegraven.
Deze afgravingen zijn
ook nog maar net één
a twee maanden
afgerond en bier is

dus ook weinig over
te zeggen. Het is een
heide-stuifzandgebied
en het algegraven

______________

gedeelte ligt naast een
heideperceel.

Anno 1998 is bet terrem bekeken
• Bedekking gemiddeld 5%
• De vijf dominante soorten: 1. Rumex acetosa (Veldzuring)

2. Cirsium arvense (Akkerdistel)
3. Holcus lanatus (Echte Witbol)
4. Poa pratensis (Veldbeemdgras)
5. Festuca rubra (Rood Zwenkgras)
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3.2 Staatsbosbeheer

Het Staatsbosbeheer heeft vele kleine gebiedjes ontgrond en lofgeplagd, en heeft mu er op
attent gemaakt dat het niet te doen was om binnen een onderzoek van drie maanden al deze
gebiedjes in kaart te brengen. Deels werd dit afgeraden onidat bet ontzettend veel gebiedjes
betrof, maar deels ook, omdat de gegevens hiervan niet centraal geregistreerd waren in het
kantoor in Assen, maar deze gegevens bij alle verschillende terreinbeheerders zouden zijn.
Deze waarschuwing in acht genomen heb 1k mij geconcentreerd op de grotere gebieden.
Hierbij gaat het om drie terreinen:
• Noordenveld & Kraloerheide;
• Aekingerbroek;
• Eexterveld.

De gebieden van Staatsbosbeheer zijn bestudeerd aan de hand van literatuur. Het was voor de
medewerkers van Staatsbosbeheer wegens een tekort aan tijd niet mogehjk om alle benodigde
gegevens op te sporen en om die reden zijn alle beschikbare rapporten meegegeven voor
literatuurstudie.
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3.2.1 Noordenveld en KraIorheide

Het
Noordenveld en de
Kraloërheide zullen
tezamen bebandeld
worden, aangezien
uit de verkregen
rapporten niet echt
een onderscheid op
te maken vieL De
gebruikte rapporten
zijn verkregen van
Staatbosbeheer, het
gaat bier om het
rapport: 'Vegetatie-
ontwikkeling in het
Noordenveld en de
Kraloërheide' van
R. van Leeuwen en
om het 'beheers- en
inrichtingsplan Noordenveld — Boswachterij Dwingeloo' van E. Takman. Alle gegevens over
dit terreun zijn afkomstig uit deze twee rapporten.

Het Noordenveld en de Kraloerheide maken deel uit van het Nationaal Park Dwingelderveld.
Het maakt deel uit van een oud cultuurlandscbap op bet Drents plateau. Sinds het einde van de
vorige eeuw zijn grote delen heide ontgonnen, in 1833 was er in Drenthe nog sprake van
140.00 hectare heide, in 1960 was dit nog maar 16.500 hectare (Van Leeuwen, 1995).

Er is op bet Noordenveld in totaal 69 hectare afgegraven met een diepte van 20-50 centimeter,
aThankelijk van de dikte van de Iaag organisch materiaal. Het gaat bier echter niet om één
geheel (Takman, 1993). Dit is in de loop van een aantal jaren (vanaf 1993) gedaan.

De huidige graslanden zijn in bet verleden miii of meer untensief gebrulkt als weiland en /of
bouwland. Voor dit doel is er in het verleden meermalig bemest. Door het ploegen is de
oorspronkelijke bodemstructuur met meer intact. Voor de ontginning is bet gebied een heide
gebied geweest met op de boogste delen (Strulkheide), dit type vegetatie zou men graag terug
willen krijgen. In bet verleden heeft men a! geprobeerd om bet gebied te verschralen door
middel van verscbralingsbeheer, maar in tien jaar (1983 — 1993) was er maar een licbt
verschuiving te zien in de vooruitgang van de graslanden. Door bet verscbralingsbeheer
werden de graslanden weliswaar voedselarmer, maar dat was slechts zeer weinig (Van
Leeuwen, 1995), afgraven leek een snellere methode om bet doel te bereiken (Van Leeuwen,
1995).

Het Noordenveld is een gebied waar inzijging plaatsvindt, maar er ligt een gesloten keileemlaag
onder, waardoor er in bet winterhalljaar op veel plaatsen in bet gebied sprake is van inundatie
en er sprake is van vochtige en natte heidevegetaties (Van Leeuwen, 1995).
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Bij het Staatsbosbeheer wordt er geen onderscheid gemaakt tussen plaggen en ontgronden.
Men gebrulkt bet woord plaggen, met als definitie: het verwijderen van de vegetatie en de uit
organisch materiaal bestaande toplaag van de bodem. Wanneer er afgegraven wordt, worden
eventueel aanwezige sloten gedempt, om te zorgen dat de hydrologische condities zo optimaal
mogelijk zijn (Van Leeuwen, 1995). Na het afgraven worden bij bet beheer ook schapen en
koeien voor de begrazing ingezet (Van Leeuwen, 1995).

Naast het cre&en van heide daar waar het verdwenen was, is er ook nog het probleem van
bestaande heide die gaat vergrassen. Dit probleem doet zich voor doordat de bodem zeer
langzaamaan te voedselrijk wordt, doordat er tegenwoordig niet meer (zoals eerder)
regelmatig geplagd wordt. Het Iijkt erop, dat plaggen een afdoende methode is om vergrassing
het hoofd te bieden, dit geldt echter alleen voor droge heide. Bij de vergraste natte heidevelden
bleek plaggen weinig succesvoL Begrazing (schapen Ikoeien) leek ook te helpen tegen
vergrassing van bestaande heidevelden (Van Leeuwen, 1995).

Anno 1998 is één terreinop het Noordenveld bekekeit
Bedekking gemiddeld 30%
De vijfdominante soorten 1. Festuca rubra (Rood Zwenkgras)

2. Cirsium arvense (Akkerdistel)
3. Holcus lanatus (Echte Witbol)
4. Poa trivialis (Ruw Beemdgras)
5. Rumex acetosa (Veldzuring)
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3.2.2 Aekingerbroek

Het
Aekingerbroek is
een gebied in de
boswachterij
Appelscba. Het ligt
als zodanig op de
grens van Drenthe
en Friesland, maar
het wordt nog net
wel bij deze studie
meegenomen. Het
ligt langs de
Viedder Aa. Aan
één kant wordt het
gebied begrensd
door bos, verder
door groot
stuifzandgebied
(bet Aekingerzand).

Het Aekingerbroek is in twee etappes ontgrond. Er is een gedeelte in 1992 ontgrond en er is
een gedeelte in 1996 ontgrond (Klooker et a!., in voorbereiding). Het gedeelte dat in 1992 is
ontgrond is voor deze studie bekeken. Dit terrein heeft een oppervlakte van ongeveer 25
hectare (Klooker et aL, 1995) en de gebele bouwvoor (gemiddeld 30 centimeter) is afgegraven
(Klooker et a!., in voorbereiding). Het Aekingerbroek werd eerder als grasland gebrulkt. Vanaf
1990 heeft men a! geprobeerd bet terrein te verschralen, door bet met meer te bemesten, maar
te beweiden door koeien en schapen. Dit had echter niet het gewenste resultaat (Klooker et a!.,
in voorbereiding).

Het doel van
afgraven was,
bespoedigen
stuifzanden
schraallanden
(Klooker et a!., in
voorbereiding).

Het beheer bestaat
uit begrazing van
het gebele gebied,
dit dee! van bet
Aekingerbroek en
bet Aekingerzand
(500 hectare) door
150 schapen en acht

Figuur 13. Aekingerbroe& het bekeken perceel ligt hier 1mb voor op defozo.

bet
het
van

en

Figuur 14. Aekingerbroek. de percelen aan de overkant van hetjIetspad
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koeien (Klooker et al., in voorbereiding).

Er is bij het Aekingerbroek onderzoek gedaan naar de zaadbank, zowel voor bet ontgronden
als na het ontgronden (zie figuur 15).

15

aaMaI .WuvQ (z dund)

Figuur 15. De zaadbank by het Aekingerbroek (Klooker et aL,
1995). De balkjes zjn de aantallen zaden per vierkante meter op
een bepaalde diepte.

Anno 1998 is het perceel bekeken dat het meest ontwikkeld leek te zijn:
• Bedekking gemiddeld 15%
• De vijfdominante soorten: 1. Rumex acetosella (Schapezwing)

2. Juncus effusus (Pitrus)
3. Cirsium arvense (Akkerdistel)
4. Agrostis capillaris (Gewoon Struisgras)
5. Carex ovalis (Hazezegge)

28

ZaadbankAeki ngerbroek
A: voor ontgrondlng, B: ni onronng (Ad.ma 1993, Boerlnga 1994)

2

A

B

0-4

-4-I

10.11 122.2:1

j

i

30



Ontgronden, een middel bij natuurontwikkeling?

3.2.3 Eexterveld

Het Eexterveld is een gebied tussen Anderen en Eext. Het eerste dee! van het gebied is
ontgonnen in 1921 en het Iaatste dee! is ontgonnen in de jaren vijftig (Klooker et al., in
voorbereiding). Dit laatste gedeelte was niet gescbikt als akker en werd slechts gebruikt als

grasland (Klooker et a!., in voorbereiding).

Het natuurontwikkelingsgebied bet Eexterveld is 35 hectare groot. In 1994 is een dee! van bet
gebied ontgrond. Het doe! van bet ontgronden was: (1) bet herstel van de voedse!arme

omstandigbeden op de zandgronden en (2) het herstel van de karakteristieke waterafvoer via

een stelsel van stroeten (Klooker et a!., in voorbereiding). Voor 1994 werd bet gebied op
jaarbasis verhuurd als begrazingseenheid (Klooker et a!., in voorbereiding).

Er ligt op ongeveer twee meter diepte een potldeilaag (ondoorlatend), hierdoor treden sterke
fluctuaties van de grondwaterstand op (Klooker et a!., in voorbereiding).

Het gebied is met overa! even diep ontgrond: op hogere delen zijn slechts plaggen van 10

centimeter weggehaald, terwiji in lagere delen meer relief is aangebracht in verband met de
waterafvoer (Klooker et a!., in voorbereiding). Het beheer na het ontgronden bestaat uit
begrazing van bet ontgronde terrein en enke!e andere terreinen (totaa! 50 hectare) door 60
Schotse Hooglanders (K!ooker et a!., in voorbereiding).
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3.3 Vereniging Natuurmonumenten

Bij Natuurmonumenten had men het helaas te druk om mij te woord te staan, maar men
heeft de vragenlijst schriflelijk beantwoord. Helaas kwam het antwoord pas nadat de
veldbezoeken al waren afgelegd, dit is de reden, waarom er van de terreinen van
Natuurmonuinenten (behalve van Hullenzand) geen gegevens zijn van de vegetatie anno 1998.
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3.3.1 Berkenheuvel (Het Vroome Veld)

Berkenheuvel is een zandig terrein in de gemeente Diever, dat voor bet plaggen in gebruik

was als weiland en akker. Er zit een laag keileem op I a 2 meter beneden maaiveld, waardoor

er sprake is van horizontale doorstroming.

Het terrein is in de jaren dertig ontgonnen, voor de ontginning was bet een beideveld. Het

terrein is sinds de ontginning relatief extensief gebruikt, het werd gebruikt als weiland, maar

ook als akker (aardappels, graan). Omdat bet terrein voor bet plaggen werd gebruikt als
landbouwgrond, is ci toen niet gemonitored. Daarnaast is er ook geen onderzoek gedaan naar

de bodemzaadvoorraad en de hydrologische condities.

Het terrein is rond 1970 geplagd, er is twee keer een zode van ongeveer 5 centimeter
afgeplagd door een graszodenbedrijf. Het terrein is ongeveer 4 hectare groot.

Het doel van bet plaggen van de zoden was geld, de grond lag nameijk al vanaf 1968 braak in
afwacbting van een bouwvergunning voor vele zomerhuisjes. Inmiddels wordt er een beischraal

grasland nagestreefd.

Het bebeer sinds bet plaggen van bestaand uit het braak liggen met incidenteel een brand door

vandalisme. In 1983 is het terrein aangekocbt door Natuurmonumenten en bet bele perceel (13
bectare) wordt jaarlijks begraasd door 7 a 8 pinken (jonge stieren, red.) in het zomerhalljaar.

Dc kortste aItand tot bet vegetatie-doeltype is 1000 meter. Dc aftand tot de dichtstbijzijnde
zaadbron is te verwaarlozen (0 meter), want de heidebermen zijn nog aanwezig. De verbinding

met terreinen met bet vegetatie-doeltype is volgens Natuurmonuinenten prima, zij wordt
gevormd door integrale begrazing door de pinken.

Na bet plaggen zijn soorten als Calluna vulgaris (Struikheide) en Erica tetralix (Dopheide) in
het terrein teruggekeerd. Wanneer deze soorten voor het laatst op dit terrein zijn gezien is niet
bekend bij Natuurmonumenten. Ze komen flu sporadiscb voor, in de aantalsklasse tussen 10 en
1000 planten op het terrein. Ze breiden zich uit, maar dit gaat slechts langzaam.

Er is gekozen voor een halfopen Iandschap met ook ruimte voor onder andere enkele
braamstruiken. Inmiddels zitten er 2 a 3 grauwe klauwieren in dit gebied.

Natuurmonumenten is tevreden over bet effect van de maatregel, ze noemt bet terrein een
schoolvoorbeeld van wat ci uit een weiland /akker kan ontstaan. En bun doeltype is behaald.

Als het dod niet bereikt zou zijn, staat Natuurmonumenten niet negatief tegenover
berintroductie: zij vindt bet acceptabel, doch alleen in de vorm van maaisel (= zaad).
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3.3.2 Dwingelerderveld

Ook in het Dwingelerderveld (gemeente Dwingeloo fRuinen) heeft Natuurmonumenten
een stuk grasland afgeschraapt. Het gaat hier om een klein stukje grasland dat in 1988
afgeschraapt is.

Er zit op 1 a 2 meter beneden maaiveld een keileemlaag, waardoor er ook in dit terrein sprake
is van horizontale doorstroming.

Na het afschrapen is het beheer gericht geweest op onbemest grasland met inscharing van
runderen.

Natuurmonuxnenten heeft met gedocumenteerd hoe de vegetatie zich bier ontwikkelt.
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3.3.3 Hullenzand

Ben ander terrein van —

Natuurmonumenten is het Hullenzand, langs
de Hoogeveense weg. Het gebied is een
onderdeel van het natuurontwikkelingsplan
'Goudplevier' (Klooker et a!., in
voorbereiding). Zoals de naam (Hullenzand)
al doet vermoeden gaat het hier om een
zandgebied. Er zit in bet gebied een
keileemlaag op 80— 129 centimeter beneden
maaiveld.

Me percelen in bet gebied zijn ontgonnen
tussen 1930 en 1950. (Het vegetatietype
voor de ontginning was heide (Klooker et
a!., in voorbereiding)). Sindsdien is het land
in gebruik geweest als intensief akkerland.
Het werd zwaar bemest (varkensmest) en er
werden bestrijdingsmiddelen gebrulkt tot
1992 en 1995 (de percelen zijn niet allemaal
tegelijkertijd uit gebrulk genomen).

Het gebied is sinds 1989 in eigendom van
Natuurmonumenten (Klooker et a!., in
voorbereiding). In 1993 is men begonnen
met ontgronden: er is 1 perceel in 1993 -
ontgrond, twee andere percelen zijn in 1996
ontgrond en bet laatste perceel kwam in
1998 aan de beurt. Dc wijze van ontgronden
was als volgt: er is een Iaag teelaarde van
ongeveer 30 centimeter verwijderden onder vennen wordt de grond ook uitgegraven.

Het vervolgbeheer bestaat uit extensieve begrazing door Schotse Hooglanders.

Anno 1998 is gekeken naar bet terrein dat in 1993 ontgrond is:
• Bedekking gemiddeld 30%
• Dc vijfdominante soorten: 1. Rumex acetosella (Schapezuring)

2. Juncus effusus (Pitrus)
3. Poa trivialis (Ruw Beemdgras)
4. Holcus lanatus (Echte Witbol)
5. Thymus serpyllum (Wilde Tijm)
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Hoofdstuk 4

Discussie

4.1 Doelstellingen voor het ontgronden

De doelstelling voor het ontgronden /plaggen lijkt (op een enkele uitzondering na) bijna
overal wel gelijk te zijn: men wil graag een schrale vegetatie terugkrijgen. Vaak weet men, of
heeft men een vermoeden dat een dergelijke schrale vegetatie eerder op bet terrein aanwezig is
geweest. Soms is er een extra toevoeging aan de doelstelling, namelijk dat men graag openheid
in het terrein wil behouden, maar dit lijkt niet in strijd met de doelstelling van de schrale
vegetatie.

4.2 Methoden voor het ontgronden

De meeste terreinen worden ontgrond (dat wil zeggen dat men meer dan 10 centimeter
grond verwijdert). Er is maar sprake van één terrein dat geplagd is en dat is dan ook nog een
hele tijd geleden gebeurd om andere redenen dan natuurontwikkeling (Natuurmonuxnenten,
Berkenheuvel). Meestal wordt er naast bet verwijderen van de bovenste grondlaag ook nog
aandacht besteed aan het verkrijgen van bet oude karakter van de terreinen. Zo doet men zijn
best om relief terug te krijgen, zandruggen, vennen en dergelijke. Dit alles zal, wanneer de
natuurontwikkeling slaagt en de doelsoorten terugkeren, bijdragen tot een completer,
authentieker geheel.

Helaas wordt er zelden onderzoek gedaan naar de bodemzaadvoorraad. Dit kan leiden tot het
ontgronden van terreinen die geen potenties hebben om zich te ontwikkelen tot heide OP
minerale grond. Wanneer er geen geschlkte bodemzaadvoorraad aanwezig is in een terrein (dat
wil zeggen: wanneer er geen enkele van de doelsoorten aanwezig is, of wanneer er een teveel
aan niet-doelsoorten aanwezig is) en de dispersie is slecht (Strykstra & Bekker, 1997; Van
Diggelen et al., 1997), dan zijn de mogelijkheden voor de doelvegetatie minimaal. Dc
hydrologische condities zijn bij de terreinbeherende instanties vaak wel ongeveer bekend. Dit is
voor verbetering mogelijk, want hoe beter de uitgangssituatie, waaronder de hydrologische
condities (Klooker et a!., 1995), hoe beter de mogelijkheden voor een terrein om zich te
ontwikkelen tot de gewenste vegetatie.

4.3 Optimalisatie van de uitgangssituatie

Mn de optimalisatie van de uitgangssituatie (zie pagina 7) wordt weinig aandacht besteed.
Dit kan in mijn ogen meerdere oorzaken hebben: 1) men is zich niet bewust van bet belang
hiervan; 2) men vindt het belangrijker om zo snel mogelijk te ontgronden in plaats van eerst de
uitgangssituatie te verbeteren, 3) bet hangt samen met bet beschikbare geld en er is dus geen
tijd voor bet verbeteren van de uitgangssituatie.
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Wat de werkelijke reden ook mag is, het is jammer, want bet belang van de uitgangssituatie,
zowel de hydrologische condities van bet gebied als een onderzoek naar de
bodemzaadvoorraad (om uit te sluiten dat er te weinig zaden in de bodem aanwezig zijn en het
dus een vergeefse zaak is om het gebied afte graven), is zeer groot.

Dit zelfde geldt voor de dispersiemogelijkheden die in een gebied aanwezig zijn. Ook naar de
dispersiemogelijkheden wordt vaak weinig onderzoek gedaan, terwiji ook dit een heel
belangrijke factor is.

4.4 De opkomst /vestiging van doelsoorten

De vestiging van doelsoorten zal per terrein bekeken worden, om op die manier tot een
soort overzicht te komen. Er zal gekeken worden naar de vijf dominante soorten per terrein
anno 1998 (tenzij de terreinbeherende instantie zeif gegevens beschikbaar had over eventuele
doelsoorten). Deze soorten worden vergeleken met de lijst van doelsoorten voor
natuurontwikkeling op minerale gronden (Bijiage 1).

4.4.1 De Hondstong

In bet gebied de Hondstong zij anno 1998 de volgende soorten als dominant gevonden:

• Perceel 1: 1. Rumex acetosella (Schapezuring);
2. Rumex acetosa (Veldzuring);
3. Juncus effusus (Pitrus);
4. Trfolium repens (Witte Kiaver);
5. Agrostis capillaris (Gewoon Struisgras).

• Perceel 2: 1. Juncus effusus (Pitrus);
2. Holcus lanatus (Echte Wilbol);
3. Trfolium repens (Witte Kiaver);
4. Festuca rubra (Rood Zwenkgras);
5. Lolium perenne (Engels Raaigras).

• Perceel 3: 1. Trfolium repens (Witte Kiaver);
2. Juncus effusus (Pitrus);
3. Agrostis capillaris (Gewoon Struisgras);
4. Holcus lanatus (Echte Witbol);
5. Lotus corniculatus (Gewone Rolkiaver).

Van al deze soorten behoren Rumex acetosella (Schapezuring) en Rumex acetosa
(Veldzuring), beide van perceel 1 tot de doelsoorten. Van perceel 2 behoort Festuca rubra
(Rood Zwenkgras) tot de doelsoorten en van perceel 3 behoort geen enkele van de dominante
soorten tot de doelsoorten.

35



Ontgronden, een middel bij natuurontwikkeling?

4.4.2 Landgoed de Vossen berg

In dit gebied zijn anno 1998 de volgende soorten als dominant gevonden:

• Perceel 1 (centraal): 1. Juncus effusus (Pitrus);
2. Agrostis capillaris (Gewoon Struisgras);
3. Holcus lanatus (Echte Witbol);
4. Rumex acetosella (Schapezuring);
5. Poa trivialis (Ruw Beemdgras).

• Perceel 2 (beek): 1. Rumex acetosa (Veldzuring);
2. Cirsium arvense (Akkerdistel);
3. Poa pratensis (Veldbeemdgras);
4. Agrostis capillaris (Gewoon Struisgras);
5. Festuca rubra (Rood Zwenkgras).

• Perceel 3 (beek): 1. Juncus effusus (Pitrus);
2. Holcus lanatus (Echte Withol);
3. Rumex acetosa (Veldzuring);
4. Ranunculus repens (Kruipende Boterbloem);
5. Trfolium repens (Witte Kiaver).

Van deze soorten behoort Rumex acetosella (Schapezuring) van perceel 1 tot de doelsoorten.
Van perceel 2 behoren Rumex acetosa (Veldzuring) en Festuca rubra (Rood Zwenkgras) tot
de doelsoorten en van perceel 3 is dat Rumex acetosa (Veldzuring).

4.4.3 Het Scharreveld

In dit gebied zijn anno 1998 de volgende soorten dominant gevonden:
1. Juncus effusus (Pitrus)
2. Rumex acetosella (Schapezuring)
3. Rumex acetosa (Veldzuring)
4. Agrostis capillaris (Gewoon Struisgras)
5. Holcus lanatus (Echte Witbol)

Hiervan behoren Rumex acetosella (Schapezuring) en Rumex acetosa (Veldzuring) tot de
doelsoorten.

4.4.4 Takkenhoogte

In dit gebied zijn anno 1998 de volgende soorten dominant gevonden:
1. Rumex acetosella (Schapezuring)
2. Juncus effusus (Pitrus)
3. Agrostis capillaris (Gewoon Struisgras)
4. Trfolium repens (Witte Kiaver)
5. Festuca rubra (Rood Zwenkgras)
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Hiervan behoren Rumex acetosella (Schapezuring) en Festuca rubra (Rood Zwenkgras) tot de

doelsoorten.

4.4.5 Nuilerveld

In dit gebied zijn anno 1998 de volgende soorten dominant gevonden:

1. Rumex acetosa (Veldzuring)
2. Cirsium arvense (Akkerdistel)
3. Holcus lanatus (Echte Witbol)
4. Poa pratensis (Veldbeemdgras)
5. Festuca rubra (Rood Zwenkgras)

Hiervan behoren Rumex acetosa (Veldzuring) en Festuca rubra (Rood Zwenkgras) tot de
doelsoorten.

4.4.6 Het Noordenveld

Op het Noordenveld zijn anno 1998 de volgende soorten dominant gevonden:

1. Festuca rubra (Rood Zwenkgras)
2. Cirsium arvense (Akkerdistel)
3. Holcus lanatus (Echte Witbol)
4. Poa trivial is (Ruw Beemdgras)
5. Rumex acetosa (Veldzuring)

Van deze soorten behoren Festuca rubra (Rood Zwenkgras) en Rumex acetosa (Veldzuring)

tot de doelsoorten.

4.4.7 Aekingerbroek

Op het Aekingerbroek zijn anno 1998 de volgende vijf soorten dominant gevonden:

1. Rumex acetosella (Schapezuring)
2. Juncus effusus (Pitrus)
3. Cirsium arvense (Akkerdistel)
4. Agrostis capillaris (Gewoon Struisgras)
5. Carex ovalis (Hazezegge)

Hiervan behoren Rumex acetosella (Schapezuring) en Carex ovalis (Hazezegge) tot de
doelsoorten.

4.4.8 Eexterveld

Van het Eexterveld zijn geen gegevens van de vegetatie van 1998, dus hier kan niets van

gezegd worden.
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4.4.9 Berkenheuvel

Van Berkenheuvel zijn geen gegevens van de vegetatie van 1998, dus hier kan niets van
gezegd worden.

4.4.10 Dwingelerderveld

Van het Dwingelerderveld zijn geen gegevens van de vegetatie van 1998, dus hierover kan
mets van gezegd worden.

Wel is er bij Natuurmonumenten jets bekend over de vegetatie-ontwlkkeling: na het plaggen
zijn soorten als Calluna vulgaris (Struikheide) en Erica tetralix (Dopheide) in het terrein
teruggekeerd. Ze komen slechts sporadisch voor, in de aantalsklasse tussen 10 en 1000 planten
op het terrein. Ze breiden zich ujt, maar dit gaat slechts langzaam.

Beide soorten, zowel Calluna vulgaris (Struikheide) als Erica tetralix (Dopheide) zijn
doelsoorten.

4.4.11 Hullenzand

In dit gebied zijn anno 1998 de volgende soorten dominant gevonden:
1. Rumex acetosella (Schapezuring)
2. Juncus effusus (Pitrus)
3. Poa trivialis (Ruw Beemdgras)
4. Holcus lanatus (Echte Withol)
5. Thymus serpyllum (Wilde Tijm)

Hiervan is alleen Rumex acetosella (Schapezuring) een doelsoort.
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4.5 Overzichtstabel

In de volgende tabel staan alle doelsoorten voor natuurontwlkkeling op minerale gronden.

In de kolommen staan de verschillende jaren dat de verschillende gebieden geinventariseerd
zijn. Wanneer er een sterretje staat was de soort aanwezig, wanneer er een streepje staat was

de soort niet aanwezig.

Dc laatste kolom (EB) staat voor het Ellenberg-getal (Ellenberg, 1979). Het gaat hierbij om
het Ellenberg-getal voor stlksto€ Dit getal geeft de hoeveelbeid stlkstofaan die een plant nodig

heeft. Hoe hoger bet getal, hoe hoger het gehalte aan stlkstof dat de plant nodig heeft. Planten

met een laag Ellenberg-getal voor stikstofzijn indicatoren voor een oligotrofe omgeving.
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Tabel 1. Overzichtstabel van de doeLcoorten die by de verschillende inventarisafies in de verschillende

gebieden gezien z/n. ("" waargenomen, "-" niet waargenomen. "SV" Scharreveld 'ill" Takkenhoogte,
"NUV" Nuilervel4 "NOV" Noordenveld)
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De planten die het meest gezien zijn (grijs) variëren nogal in het Ellenberg-getal, maar het is
zeker niet zo, dat er alleen maar planten gezien zijn met een hoog Ellenberg-getal. Ook planten
met een laag Ellenberg-getal (Schapezuring, Zwarte Zegge, Trekrus en Egelboterbloem)
komen voor.

4.6 Conclusie

Al met a! kan gezegd worden,, dat in alle terreinen waarvan gegevens bekend zijn, meer
of minder doelsoorten zijn teruggekeerd. Dit duidt op een gunstig verloop van de
natuurontwikkeling na bet ontgronden.

Toch moet ervoor gepleit worden, dat er meer aandacht worth besteed aan de
optimalisatie van de uitgangssituatie. Men zal voor bet afgraven moeten gaan kijken of er
een goede bodemzaadvoorraad aanwezig is en hoe de dispersiemogelijkheden voor de
doelsoorten zijn, voordat men beslist om een dure en ingrijpende methode als bet
ontgronden van een gebied plaats te laten vinden.

Na bet afgraven moet de vegetatie-ontwikkeling consequent gevolgd worden. Alleen op
deze manier kan er precies gekeken worden of de vegetatie zich ontwlkkelt zoals gewenst is
en als dat niet het geval is, dan kan er op tijd ingegrepen worden.
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Hoofdstuk 5

Aanbevelingen voor een landeijk onderzoek

Het is mijns inziens zeer goed denkbaar dat een onderzoek als dit landeijk uitgevoerd zal
gaan worden. De verscbillende terreinbeherende instanties waren in Drenthe zeer bereid om
mee te werken, alleen de factor tijd speelt bij hen een grote rol. Om dit probleem te voorkomen
is het aan te bevelen a! lang van tevoren afspraken te maken. Op die manier wordt voorkomen
dat men geen tijd heeft en bovendien kan men op die manier zorgen voor voldoende informatie
over de verschillende ontgronde terreinen, want literatuurstudie aan de band van verkregen
rapporten, zoals in dit onderzoek bij Staatsbosbeheer het geval was, voldoet niet echt aan de
vraag van bet onderzoek; de informatie is niet gericht en niet compleet genoeg. Als dat
voorkomen kan worden, moet dat zeker geprobeerd worden.

Verder zouden verschillende vragen beter geformuleerd kunnen worden, wanneer een team van
mensen met elk een eigen specialisatie samen zou werken. Op die manier kunnen alle fàcetten
die van belang zijn bij bet ontgronden ten beboeven van natuurontwikkeling optimaal belicht
worden. De hydrologie zou dan beter aan bod komen, de bodemzaadvoorraad, de huidige
vegetatie en de verspreidingsmogelijkheden per gebied. Dit zou van grote betekenis zijn voor
het onderzoek, omdat op die manier conclusies beter onderbouwd kunnen worden.
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Bijlage 1

Doelsoorten

beenbreek Nartheticum ossifragum
bies, veen- Scirpus cespitosa
biggekruid, gewoon Hypochaeris radicata
blauwe knoop Succisa pratensis
borsteigras Nardus stricta
boterbloem, egel- Ranunculus flammula
dophei, gewone Erica tetralix
duizendblad, gewoon Achillea millefolium
gagel, wilde Myrica gale
bavlkskruid, spits Hieracium lactucella
hertshooi, kantig Hypericum dubium
kamgras Cynosurus cristatus
kartelbiad, heide- Pedicularis sylvatica
klokje, gras- Campanula rotundifolia
kraaihei Empetrum nigrum
lavendelhei Andromeda polifolia
leeuwetand, vertakte Leontodon autumnalis
muizeoor Hieracium piosella
oeverkruid Littorella unifiora
ogentroost, stijve Euphrasia stricta
parnassia Parnassia palustris
pijpestrootjte Molinia caerulea
reukgras, gewoon Anthoxanthum odoratum
rus, draad- Juncus fihiformis

knol- Juncus bulbosus
trek- Juncus squarrosus
veld- Juncus acutiflorus

schapegras Festuca ovina
smt-janskruid Hypericum perforatum
smele, ruwe Deschampsia cespitosa
snavelbies, bruine Rhynchospora fusca

witte Rhynchospora alba
spaanse ruiter Cirsium dissectum
struikhei Calluna vulgaris
struisgras, moeras- Agrostis canina
tandjesgras Danthonia decumbens
tormentil Potentilla erecta
valkruid Arnica montana
veenbes, kleine Oxycoccus palustris
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veldbies, gewone Luzula campestris
veelbloemige Luzula multiflora

vergeet-mij-nietje, zomp- Myosotis laxa
viooltje, driekleurig Viola tricotor

honds- Viola canina
moeras- Viola palustris

vleugeltjesbloem, gewone Polygala vulgaris
waistro, liggend Galium saxatile
waterbies, veelstengelige Eleocharis multicaulis
waternavel Hydocotyle vulgaris
waterpostelein Lythrum portula
wolfsklauw, grote Lycopodium clavatum

moeras- Lycopodium inundatum
wollegras, eenarig Eriophorum vaginatum
zegge, blauwe Carex panicea

blonde Carex hostiana
haze- Carex ovalis
ruige Carex hirta
ster- Carex echinata
yb- Carex pulicaris
zomp- Carex curta
zwarte Carex nigra

zonnedauw, kleine Drosera intennedia
ronde Drosera rotundifolia

zuring, schape- Rumex acetosella
veld- Rumex acetosa

zwenkgras, rood Festuca rubra
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Dankwoord

Toen ik aan dit onderzoek begon te werken realiseerde ik me met hoe kort drie maanden
eigenlijk maar waren. 1k dacht altijd dat je in drie maanden heel wat werk zou moeten kunnen
doen. Dat is natuurlijk ook we! zo, maar het is toch korter dan verwacht. Er moet behoorlijk
wat druk op de ketel staan wil je ook werkelijk binnen die drie maanden klaar zijn met je werk.

Graag wil 1k iedereen bedanken die aan bet onderzoek heeft meegewerkt. De mensen van de
Stichting Het Drentse Landschap, die me zeer goed geholpen bebben en die 1k meer dan eens
heb lastig gevallen. De mensen van Staatsbosbeheer, die op zeer korte termijn toch tijd hebben
kunnen vinden om me te helpen. En ook Dhr. de Leeuw van Natuurmonumenten, die zeer
weinig tijd bad, maar toch de moeite heeft genomen om de vragenlijst in te vullen en terug te
sturen. Hiernaast zijn er ook nog mensen van de universiteit die 1k moet bedanken: Julia
Klooker, die al een vee! onderzoek heeft gedaan naar het ontgronden als een middel bij
natuurontwikkeling. Renée Bekker, die op zeer korte termijn Iiteratuur voor me heeft willen
zoeken en niet op de laatste plaats mijn begeleider, Jan Bakker. We hebben elkaar niet veel
gezien, maar zijn korte, bondige advies heeft enorm geholpen en hoe verbazend het ook was,
gezien bet feit hij het altijd ontzettend druk heeft, hij was er altijd precies op het moment dat 1k
advies nodig had.

Hopelijk kan dit korte onderzoek jets bijdragen aan de kennis over ontgronden ten behoeve
van natuurontwlkkeling. Want er is met veel natuur meer in Neder!and, dus alles wat we
kunnen doen om nieuwe natuur te creëren, moeten we aanpakken. Maar voor alles moeten we
denk 1k zuinig zijn opwat er is san natuur, dat wat weg is, komt niet meer terug. Of zoals een
spreuk op een T-shirt van Greenpeace zegt:

Only after the last tree has been cut down,
Only after the last river has been poisoned,

Only after the last fish has been caught,
Only then will you find,

That money can not be eaten.

Haren, 22juni 1998
Brenda Hansler
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